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UY BAN NHAN DAN
TNH BA RA - VUNG TAU
S&A ',66 /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHtA VIET N
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày tháng 5 nàm 2021

QUYET DNH
Phê duyt báo cáo dánh giátác dng môi trtro'ng cüa d*r an
Nâng cong sut khai thác và chê bin dá xây dijng mô Ap 4 - Khu 1
tai xã Toe Tiên, thj xã Phil M5', tinh Ba Ra - Vüng Thu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A - VUNG TAU
Can th Lut T chjc chInh quyn djaphtcoiig ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Ludt tha doi, bô sung rnç5t so diéu cia Lugt TO chtc Ozinh phi và Lugt To chz'c
chInh quyên d/aphu'cmg ngày 22 tha'ng 11 nám 2019,
Can cii' Lut Báo v mOi tru3ng ngày 23 tháng 6 näm 2014,
Can ct Nghj d/nh s 40/2019/ND-CT ngày 13 tháng 5 nãm 2019 cla
ChInh phz sira dOi, bO sung mç5t so diéu cta các Nghj d/nh quy d/nh chi tiê't,
hirO'ng dan thi hành Luçt báo v mOi tru&ng;
Can c& Nghj djnh 5d 18/2015/ND-CF ngày 14 tháng 02 näm 2015 cüa
ChInh phz quy d/nh ye quy hogch báo v mOi truàng, dánh giá mOi tru'&ng chiên
lup'c, dánh giá tác dông mOi tru'àng và ké hogch báo vç mOi tru'Ong,
Can cii' Nghj d/nh s 19/2015/ND-CF ngày 14 tháng 02 näm 2015 cza
ChInh phi quy d/nh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cza Luçt Báo v môi tru'&ng;
Can cü Thông tu' s 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 näm 2019 cia
Bç3 tru'O'ng B5 Tài nguyen và MOi tru'àng quy d/nh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu
cza Nghj d/nh sO 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia ChInh phz tha
dói, hO sung m(5t sO diéu cia các Nghj djnh quy az/nh chi tiét, htr&ng dan thi
hânh LuçIt báo v rnOi trw&ng và quy djnh quán l,j hogt dç5ng d/ch vy quan ti-ac
mOi trztthg,
Can c& Thông tu' sá 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nam 2015 cia
Bó trtthng Bó Tài nguyen và MOi trzthng ye cái tgo, phyc hôi mOi triràng trong
hogt d3ng khai thác khoáng san;
Theo kIt qua thdm d/nh báo cáo dánh giá tác dng mOi trirOng cia dc an
Náng cOng suât khai thác và chê biên da xây dy'ng mO Ap 4 - Khu 1 tgi xâ Tóc
Tiên, thi xâ Phi M, tinh Ba Rja - Vüng Tàu cza các co' quan, tO ch'c, chuyên
gia du'ctc Sà Tài nguyen và MOi trithng lay j kiên tgi van bàn sO 6285/S TNMTCCBVMTngày 30 tháng 9 nam 2020,
Xét n5i dung báo cáo ctán/i giá tác aç5ng mOi trit&ng cta dy an Náng cOng
suIt khai thác và chl biln dá xáy dyng mO Ap 4 - Khu 1 tgi xã TOc Tiên, thi xâ
Phz M9, tinh Ba Rja - Ving Thu dã du'cic chinh tha, ho sung gii kern van bàn sO
01/2021/C V. Th. T ä'é ngày 15 tháng 4 narn 2021 cia COng ty TNHH Thu'o'ng mgi
Xáy dyng Thiên Tan,
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Theo d nghj cza Giám dc Sà Tài nguyen và Mói ti-wang tgi Ta trInh s
2635/TTr-STNMTngày 10 tháng 5 nám 2021.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt n3i dung báo cáo dánh giá tác dng môi trut'mg cüa di,r
an Nâng cong suât khai thác và ché biên dá xây dirng mó Ap 4 - Khu 1 do Cong
ty TNHIH Thuong mi Xây dirng Thin Tan lam chü dâu tu (sau day gi là Chü
dâu tis dir an), duoc thirc hin tai Ap 4, xã Tóc Tiên, thj xã Phii Ms', tinh Ba Rja
- Vüng Tàu vâi các ni dung chInh tai Phii lc ban hành kern theo Quyêt djnh
nay.
Diu 2. Trách nhiêm cüa Chü dâu tu dir an
1. Niêm yt cOng khai quyt djnh phé duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi triiông theo quy djnh pháp lutt.
2. Thirc hin nghiêm tàc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi trtiông
dâ duçc phê duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diêu 3. Quyêt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trung cña
di,r an là can cir dê co quan nhà nuóc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thrc hin các yêu câu ye báo v mOi tri.rông cüa dir an.
ljiêu 4. To ch(rc thuc hiên
1. Giao Si Tài nguyen và Môi trlx&ng kim tra, giám sat vic thrc hin
các ni dung bào v môi truô'ng trong báo cáo dánh giá tác dng môi tri.thng dã
duçxc phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan thj xA Phü M chi dao Phông Tài nguyen và Môi
tnthng và Uy ban nhân dan cap xã trong vling ành huàng cüa dr an theo dOi,
giám sat vic thrc hin các cam kêt bào v rnôi trurng, quân l chat thai cüa
Chü dâu tu dir an trong qua trInh triên khai thirc hin và hoat dng 4n chuyên
4t lieu nhäm báo dam tuân thu theo các quy djnh có lien quan, không gay ành
hithng tiêu crc den các tuyên du?ng 4n chuyên, dan cu khu vrc dir an.
Diu 5. Quy& djnh nay có hiu lrc thi hành k t1r ngày k và thay th
Quyêt dnh so 2508/QD-UBND ngày 13 tháng 9 näm 2016 cüa UBND tinh.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dôc Sâ Tài
nguyen và MOi tru?yng, Chü tjch Uy ban nhân dan thj xa Phü M5, Thu truàng
các co quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan tinh, Chu dâu tu dir an và các
to chirc, cá nhan có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
k
No'i nhân:P
TTCh1
'
-NhiiDieu6;
- Cty TNHH TMXD Thin Tan - Chñ dir an;
- B Tài nguyen và Môi trumg;
- Qu Báo v môi trithng tinh;
- UBND thi xà Phü M;
- UBND xã Toe Tiên;
- Chi cue BVMT;
- Liru: VT, HS, KT7.

-

u

guyn Cong Vinh

PH1J LVC
NQI DUNG, YEU CAU YE BAO V MOI TRUNG CUA DIrJ' AN
NG CONG SUAT KHAI THAC vA CHE BIEN DA XAY DIYNG
MO Ap 4- KHU 1, xA TOC TIEN, TH! xA PHU M'
em theo Quyé't ctjnh s .4./QD-UBND ngày 2i'. tháng i nàm 2021 cüa
Chi tjch UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
1. Thông tin v diy an
1.1. Ten dir an: Nâng cong sutt khai thác và ch bin dá xây dirng mO Ap 4 Khu 1 ti xã Tóc Tiên, th xã Phü Mr, tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
1.2. Chü dâu tir dir an
- Chü du tix dir an: Cong ty TNHH Thiing m.i Xây dung Thin Tan.
- Dja chi: Ap 4, xã Tóc Tiên, thj xà Phü M9, tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
- Diên thoai: 0909.715.158.
- Dti din: Ong Vô Thanh Hung;

Chirc vu: Giám dc.

1.3. Phim vi, quy mô cong suât dij an
-Pham vi, quy mô: D,u tu nâng cong sutt khai thác và ch bin dá xây drng
mO Ap 4 - Khu 1 tai xã Toe Tiên, thj xã Phii M9 vci din tjch khoãng 4,55ha;
cOng suât khai thác 65.000 m3/nãm (nguyen khôi).
- Dja dim thrc hin d? an: Tai Ap 4 - Khu 1, xã Tóc Tiên, thj xa Phii Ms',
tinh Ba Rja - VUng Tàu.
- Thii gian khai thác khoãng 6 näm 8 tháng.
1.4. Các htng miic, cong trInh chInh cüa dr an
STT

Hng mile

KIch thiro'c
(m)

Diên tIch
(m2)

I

Các hing miic cong trinh chInh

1

Khaitmng

-

45.500

2

San cong nghip

-

18.000

Khuchébiêndáxâydztng

-

6.500

Khuchbkndáché

-

1.300

Khubâitháitam

-

2.000

5x6

30

II

Các hing miic cong trInh phii trçr chInh

1

Nhàbãov

2
STT

Hang muc

Kichthu'órc
(m)

Diêntich
2
(m)

5x6

30

2

Tram bin th

3

Khucvãnphôngdiuhànhmo

10x20

200

4

Nba an cong nhân

10 x 10

100

5

Nba nghi cOng nhân

10 x 14

140

6

Khuvsinh

6x10

60

7

Khu nhà kho vat tu

5 x 20

100

8

Khu nba kho nhiên lieu

5 x 20

100

9

Khu nhà xirâng

10 x 28

280

10

Khu vrc bãi d xe cong trInh

10 x 20

200

11

Tram can

10 x 10

100

12

Dithng van chuyn ni mO và ngoài mO

-

-

13

H thng dtp din

-

-

14

H tMng cAp rnthc

-

-

III

Các hang mitc cong trInh xtr 1 chat thai và bão v môi tru*ng chInh

1

Kho chira chAt thai nguy hai

2

Thüng chüa rác thai sinh hoat

3

Nba v sinh di dng

4

RàIIh thoãt nuâc quanh khai trithng

5

H1äng

6

Hthunuc

-

20

05 thüng

10 - 200 lit

2 cái

-

dài 1.096 m,
rng im, sâu
0,5m

1.096 m2

25x25

500

-

600
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5. Cong ngh san xut
d tng quát day chuyn cong ngh chinh:
Lam dithng tam len niti

Bóc thng phü chun bj khai
tnr&ng, d9n stch dá khôi
V

Biii, n, chn dng
rung, dá yang

Khoan n mIn, tách dá khi

It'
1

Dá xây dirng

Xiic bic vn chuyn v bãi
chüa dá nguyen 1iu

Phá dá qua cô bang
büa thüy lirc

Xüc (cu) - Van tãi

Dá ché

'S

Biii, n, khI
thai
V

Biii, n, khI
thai

Nghiên sang

Gia công, ch bin

Nai tiêu thu

('C'ác thông tin ve dy' an nêu trén can ci'r theo ni dung mó tá trong báo cáo
dánh giá tác dç5ng rnôi tru'àng cáa dy' án, chi dáu hr dy' an chju trách nhim
nhI''ng thông tin,
hiên trang dâ nêu trong báo cáo DTM, thy'c hiên thi
cOng
dy'ng dy'án theo thing thiêt kê, phuang an thi cOng. du'ctc các co' quan
có thâm quyên thâm d.inh/phê duyt theo quy din/i)
ye

so

lieu,

xay

2. Các tác dông môi trtrrng chInh, chat thai phát sinh tü' diy an
2.1. Các tác dôn môi trirô'ni chInh cüa dir an
Các yu ti môi trtro'ng
STT
Cac hoat dong cua dir an
,
co kha nang phat sinh
I. Giai doin xây dirng CO' ban
- Tác dng den dan cix sinh song trong
khu virc mO do vic chiêm diing dat và
giâi phong mat bang.
- Tác dng dOn cânh quang.
1
Phát quang, giâi phóng mtt bang
- Biii, khi thai, ting n.
- Thirc
phá bô phát sinh khi
luçing thirc bI (r, cành lá).
vat
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- Biii, khI thai, ting n cüa các
phizcing tin 4n chuyn.
Vn chuyn, tp kt nguyen vt - Biii tr cong doan b,c dO, urn trt
2
nguyen 4t 1iu xây dirng.
lieu xay drng, may móc thi cong
- Gia tang mitt d giao thông trong
tuyn ding 4n chuyn ngoài rnO.
- Biii, khI thai, tiêng n, d rung cüa
các may móc thi cOng.
- Biii tr các hoat dng thi cong xây
dirng nhu: lam thrng 4n chuyên, san
gat mt bng san cOng nghip, xây
drng cong trInh phit trçi, lam mucrng
Xây dirng các hang miic cong
thoátnixâc...
trInh
- Chat thai nguy hai nhu: dâu mi thai,
bong den hu'nh quang thai, pin c
quy, chI thai, giê lau dInh du mO',...
- Nithc thai: rnrâc mixa cháy trên trên
b mt cong tnthng.
- Nguy co' sVt lün khi thi cong.
- Nithc thai sinh hoat.
Sinhhotcôngnhân
4
- Chat thai ran sinh hoat.
II. Giai doan khai thác
- Bii, khl thai, ting n.
ciia phuo'ng tin giao
- Gia tang mt d giao thông trong
1
khu vçrc.
- On, biii, khI thai.
Bóc tang phü
2
- Dit tang phü.
Biji, ting n, khI thai, chn dng
Khoan và no mIn
3
rung, dá yang.
Biii, ting n, khI thai.
XIic bc
4
B%Ti, ting n, khI thai, chin dng
Phádáquácö'
5
rung.
Biji, ting n, khI thai
San ui
6
Biii, ting n, khl thai
Vn tài trong mO
7
- Bi, tiêng n, khI thai
Thai dt dá
8
- Nuâc cháy tràn nhim bn
Biii, ting n, khi thai
Ché bin khoáng san
9
Hott dng sira chta may móc, - Chit thai nguy hal
10
- Nuóc thai nhiêm du m
thiêt bj
- Nithc bj nhim btn: là nuâc mua ron
trc tiêp vào các khu vrc khai thác.
11 Thoát rnthc mO
- Bi 1.p muclng, rãnh, sui.
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- Nuc thai inh boat.
- Chat thai ran sinh boat.

Sinh boat cong nhân
doan kt thüc khai thác

'/c

i)

•<'
1

Dóng c'tra mô và bàn giao dja
phuang: D9n dçp, san gIt m.t
iai
bang day moong; bô sung dat phü, Ting n, biii, khI thai.
trng cay xanh trên din tIch mt
bang sau kt thic kbai thác.

2.2. Quy mô, tInh chat cüa các 1oii chat thai phát sinh tir diy an
Loi cht thai

Quy mô

Thành phân/
TInh chat

I. Giai don xây drng co ban
- Cãi tao mt b.ng pbát quang, d9n mt
bang, bóc dt phü, mi via.

Biji

- Nâng cp lam dithng vn chuyn
- Thành phn: cbü yu
ngoai mO, ni mO.
biii, dt, cat.
- San gat mt b&ng san cong nghip, xây
- TInh chAt: chAt rAn c
dirng cong trInh phii trçl.
hoe.
- Xüc bc, v.n chuyn dAt phü.
- Lam rãnh thoát nrnc quanh mO.
- Dào h lAng 19C chira nuOc.

KhI thai

- Hoat dng cüa may moe, thit bj tai
Thành phân: Tro biii,
cong trurng nhi.r may xüc.
SO2, CO, THC, NOR,
- Hoat dng cüa xe 4n chuyn dat phü, voc....
dAt san lap.

Niiic thai
sinh hoat

- Phát sinh tü boat dng sinh hoat cüa
Tbành phân: chat hüu
34 can b cong nhân viên cüa dir an.
ca d phân hub' sinh
Khi luçng phát sinh tInh toán khoãng
h9c, chat ran 1c Erng,
2,38 m3/ngày.
vi sinh 4t (BOD5,
- Thii gian chju tác dng: Trong suôt COD, TSS, du mö,..)
qua trInh xây dirng co' bàn.

Nithc mixa
chãy tràn

ChAt thai rAn
thông thung

Tong din tIch hcng nuc mua khoãng
22.040 m2 (din tIch dithng vn chuyn Tbànb phAn: chü yu
4.040m2; san cong nghip 18.000 m2). là COD, TSS, N, P.
Tng khêi lucing khoáng 68,21 m3/ngày.
Thành phn: thrc vtt
Phát sinh tü boat dng phát quang, r, cành, lá, gach vO,
chuân bj m.t bang, xây dirng cong trInh g dam, sAt thép viin,
vâi khi hrçing khoâng 14.940 m3.
bao bI,...
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Cht thai rAn
sinh hoat

chAt thai
nguy hai

Trong giai doin nay dir tInh là khoãng Thành phn: Rác thiriC
34 ngui. Tong hrçing phát thai dirt tInh phAm, nilon, giây van
khoãng 13,6 kg/ngày.
phOng,...
ChAt thai nguy hai phát sinh chU yu tü
các hoat dng chuân bj mt bAng, bóc
phü, lam dthng, xay dirng khu cong
trInh ph11 trçr... Tng khi hxçng khoàng
12,8 kg/näm.

Thành phn: Pin, Ac
quy chI thai; giê lau
dInh dAu mô; bong
den hu'nh quang thai;
dAu nhàt thai; bao bI
cüng và mêm chüa
thành phAn nguy hai

II. Trong giai doan khai thác

Biii

KhI thai

Nrn9c thai
sinh hoat

Nric mua
chày tràn

- Phát sinh tü khoan, n mm, bóc xüc,
ch bin dá, d thai và 1uu chüa tai bãi
Thành phân: tro birii,
thai, phiicing tin vn chuyn fl91 mo
SO2, CO, THC, NOx,
và thành phâm ra khOi dirt an,...
- Thi gian phát sinh: Trong suôt qua
trInh khai thác (06 nàm khai thác).
- Phát sinh do boat dng cüa may xüc,
may dào, may dào gAn büa dsp; no mIn,
Thành phân: biii, SO2,
phuong tin vn chuyn.
THC,
NOR,
- Thai gian phát sinh: Trong sut qua
trInh khai thác (06 11am khai thác).
- S luçing cong nhân lam vic thithng
Thành phân: BOD5,
xuyen trrc tiêp tai mO là 34 ngithi.
COD, ChAt rAn 1G
Tong khôi 1uçng phát sinh khoàng 2,38
lirng, Dâu mö, Tong
m3/ngày.
Nita, NH3' Tng Phôt
- Thi gian phát sinh: Trong suôt qua
Pho, Coliform,...
trjnh khai thác (06 nãm khai thác).
- Luqng nuOc mua ti da mi vào khai
tnring là 124,24 m3/ngày dêm; lucing
nuâc mua roi vào khu vrc ngoài khai Thành phAn: chü yu
là COD, TSS, N, P.
tnthnglà 68,26 m3/ngày dêm.
- Trong sut qua trInh khai thác (06
nàm khai thác).

Chat thai ran
sinh hoat

- S lung cOng nhân lam vic thLthng
xuyên tnrc tiêp tai mO là 34 nguYi.
Tong khôi hiçing phát sinh khoàng 13,6
kg/ngày.

Thành phân: bao hi
nhirra, vO hop, thüy
tinh, giAy các loai,
thirc an thra, vO trái
- Trong su& qua trInh khai thác (06 cay, nilon,...
näm khai thác).
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H

thai rAn
nghip
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ChAt thai
nguy hai

- Tng lu?ng dAt phU trong giai doan
Thành phân: dat phü,
nay là 48.699m3 tucing dixng khoãng
dá không dü quy cách,
130.026 tânlnàm.
dá rcxi vãi (chü yu là
- Trong sut qua trInh khai thác (06 vat chAt vô ccx)
nãm khai thác).
- ChAt thai nguy hti phát sinh chü yu Thành phn: dAu
tr qua trInh hoat dng và sra chüa các dng cci, hp s và
phiicing tin ccx gii, thay th thit bj bôi trcyn tong hçxp
nhix: giê lau dInh dAu m, thñng phuy thai, thüng chüa dâu
chira du nhât, binh Ac quy,... vâi khôi nhàt, 1p Xe, gié lau
liiçrng du nhcxt khoàng 570 IIt/näm và các thành phAn nguy
172 kg/näm.
hai, pin, acquy thai,
- Trong su& qua trInh khai thác (06 bong den hu'nh
näm khai thác)
quang thai

3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi trtroiig cüa thy an
3.1. Dôi vó'i ntr&c thai
3.1.1. Giai don xây dtrng
- N'iróc thai sinh hoit: Toàn b rnréfc thai sinh hoit phát sinh tai mô duçxc xr
l' bang nhà v sinh di dng. Chü dâu tu k' hçip dng vi cci sâ xü lr có chüc
näng, nàng 1irc theo quy djnh th?c hin xir 1 djnh k' 2-3 lan/i tuân. Ngoài ra,
thu&ng xuyen kiêm tra tInh trang lam vic cüa nba v sinh di dng: kim tra các
duxng ông, vách ngän, nap be dê không bj rô ri rnró'c thai ra ben ngoài.
- Nrnc mixa chãy trail: Trong giai doan xây drng cci bàn, Cong ty dào ho thu
nrnxc có din tIch khoãng 600 m2 (x phia Dông Nam) và ho lang có din tIch
500m2, sirc chüa khoãng 2.500m3 nàm ó phia Dông trong ranh moong khai thác
dê thu gom và lang 19c toàn b luqng nuâc mira chày trail be mt và nithc mixa
rcxi trçcc tiêp xuông khu v1rc dir an; nuc sau ho lang theo mudng, cong dan thoát
ra suôi nhO, do ye suôi Giao Kèo, nguôn tiêp nhtn cuôi cñng là song Dinh.
3.1.2. Giai doan vn hành
- Nrnc thai sinh hoat: Cong ty tip tiic sü diing các nhà v sinh di dng dã
du?c dAu tu ti giai dioan xay dirng ccx bàn dê thu gom ni.thc thai sinh hoat cüa
cong nhân. Chü du tu k hcxp dông vi ccx sx xü l' có chüc näng, näng lirc theo
quy djnh thirc hin xCr 1 dtnh k' 2-3 lan/i tuân. Ngoài ra, thurng xuyên phãi
kiêm tra tInh trng lam vic cüa nhà v sinh di dng: kiêm tra các dirng ông,
vách ngàn, nAp b d không bj rO ri nithc thai ra ben ngoài.
- Nuxc mua chãy trail: Lucxng nuâc chày vào mO tp trung tai h lAng và
ducxc Cong ty tái sir dung niiâc dê tuài cay, tuâi dumg chông biii và phiic vii
phun rnthc lam itht dá san phâm và các hoat dng san xuât khãc. Vài lucxng nmxc
mua ngày 1&n nhAt rcxi vào khai tnrng là 1.101,24 m3 /ngày thi ho lang vi dung
tIch khoãng 2.500 m3 dü süc chira trong 2 ngày mua lan nhât. HO lang dung dê
thu gom và lAng lc toàn b hiqng nithc mua chãy tràn be mt và rnthc mua rcxi
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trixc tip xung khu vuc dr an; nuc sau h 1ng theo miicing, cng dan thoát ra
suôi nhO, do ye suôi Giao Kèo, nguôn tiêp nhn cuôi cüng là sOng Dinh.
3.2. Dôi v&i biii, khI thai
3.2.1. Giai doin xây dii'ng
- Không chà qua quy djnh v tái tr9ng lam ãnh hrnng dn cht luçing dithng
giao thông.
- Khu vrc cOng trung xây dirng cO k hoach thi cong và cung c.p vt tu
thich hcTp; han chê vic t.p kêt 4t tu ngoài tthi ma không che chàn.

- Ap diing các bin pháp thi cOng tiên tin, c gii hóa các thao tác và qua
trInh thi cong mrc tOi da.
- Xung quanh khu vrc thi cong duçc che chtn cn than, dam báo an toàn lao
dng, có bin pháp thi cong che chän cOng trInh.
- Trong nh€tng ngày nng tai khu vrc cong tri.rO'ng xây dirng thithng xuyên
phun nrnc han chê mt phân biii dat có the theo gió phát tan vào không khI.
- Kbi chuyên châ vt 1iu xây dirng các xe vn tãi không chi qua 90% th
tich cüa thüng xe và phãi duçc phü kin tránh tInh trang rth vãi xi-mäng, gach, cat
ra dithng; khi xây ra hin tuqng roi vai, phài cho thu d9n doan dung ngay.
- B trI thi gian vn chuyn vt lieu xây dirng thich hgp, tránh boat dng
vào gi cao diem (khung gi dâu và cuOi mi buôi sang - chiêu).
3.2.2. Giai doin vn hành
Giãm thiêu bii trong moong khai thác
- Trong boat dng bóc phü, Cong ty thirc hin bóc phü ti dâu mi chit thirc
vt ti do.
- Trong boat dng n mIn, Cong ty sê sr dung thuôc no cO san phâm no can
bang oxy gân bang không nhu Anfo, Nhü tixang nên han chê thrc khi dc hai
thai vào mOi tnthng không khi; ap diing no mIn vi sai phi din CO djnh huáng.
- Trong boat dng xüc bc, Cong ty quy djnh các xe ch diing tãi trçng, tránh
tnrng hqp ch& qua tãi tr9ng lam rth vãi dat dá và phát sinh bi.
- Giãm thiu biii trong qua trInh xi1c bc dt phü, dá nguyen khai tai khu vc
khai trithng.
- Khi x1tc bc dt phü len Xe, thirc hin phü bat che kin thüng xe tài rôi mi di
chuyên.
- NhAm ngãn biii phát tan tir moong khai thác ra xung quanh theo huàng giO,
Cong ty se trng cay xanh (bao gôm trOng lan dâu và trông dm bO sung trong
các näm sau) quanh moong, d gift d m cho môi trung, tang khã nang sa lang
bi tai khu vrc gn ngun phát sinh, dông thai cOn giãm khã näng lan truyên biii
cftng nhix các chat ô nhiêm ra ngoài khu virc khai thác.
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Trong qua trinh xüc bôc dat phU, dá nguyen khai tai khu virc khai tnr?ing;
iic bôc dat phil len Xe, thrc hin phñ bat che kin thüng Xe; tai khai trithng dt
em di dng phun nuc vào dông dá qung sau khi phá dá dê ngàn chn biii
qua trInh dào XilC dá.
lam thiu bii, khI thai tir hoyt dng khu ch bin Va phi trQ
- Tmi mrc dp bi tai tram nghin sang; tai tram nghiên sang 1p dt 01 h
thông phun nuOc - tixri nuó'c; các h thông phun rnthc nay së hoat dng lien tiic
trong suôt qua trInh chê biên dá; phun nijc lam itht da nguyen lieu ngay sau khi
do dá vào ham dp vn hành thu cOng bi cong nhân vn hành may xay, khi xe
do dá thI m van tuâi nithc vào dông dá trong phu; phun suang cao áp lam uó't
dá tai ham con, tai các dâu bang tái dê biii không lan tOa ra Xung quanh.
- Ti nuâc dp biii tai tram nghin sang, trang bj 01 hon nixâc và 01 h
thông bGm va dithng ông cung cap rnthc cho 02 tram nghiên.
- Trng cay keo lá tram xung quanh san cong nghip.
- Thming xuyên thu gom, d9n dp, v sinh dá ri vãi trên toàn b mt bang
san cong nghip.
Giãm thiu biii, khI thai tir phurng tin vn chuyên
- Sü diing xe bn 12 m2 phun nuóc tixâi duO'ng 4n chuyn trong nhirng ngày
nãng vào th?ii diem phát sinh biii vii ttn suât tufii müa khô tithi 04 lân!ngày, müa
mixa tithi 02 lân/ngày.
- Quy djnh Xe vn chuyn phài có thüng kin, có bat che; cam kt ban dá dung
tr9ng tãi cüa phiwng tin vn chuyên.
- Chàm soc cay Xanh duçic trng trong thô'i gian xây dirng ccr bàn và trng
dm bô sung mtt d dày trên din tIch dà trông (20% so vâi din tIch dã trông).
- Cam k& duy tu bào dii0ng tuyn diRng cp phi tü mO ra tuyn diRing Hi
Bài - Châu Pha - Dá Bac.
3.3. Cong trinh, bin pháp thu gom, liru gifr, quãn 1, xu' 1 chat thai rn
cong nghip thông thirong
3.3.1. Giai dotn xây dirng
lJôi vol chat thai rin sinh hoat
- Trong khu virc mô b trI 05 thüng cha cht thai sinh hoat tai các khu virc
có phát sinh trong khuôn vien d? an và tp trung liru chüa trong thüng chüa chat
thai có n.p d.y, dam bão không rO ri.
- Hop dng dGn vj djch vi môi tnning dja phiicing dn thu gom và th l' dng
quy djnh. Dim thu gom (trung chuyên) tai khu c nhà nghi cong nhân; dcn vj
djch vi mOi trinng da phming thu gom Va xü l the thai sinh hot hang ngày dê
tránh phân hüy gay ô nhiem.
- Thu gom, Xl! lr rae thai sinh hoat trong qua trinh vn hành dir an báo darn
các yêu câu ye an toàn và v sinh môi trung theo quy djnh tai Nghj djnh so
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38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015, Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 13/05/2019
cña ChInh phü.
Dôi vói chat thai ran xây dijng
- Các loai ch.t thai rn d.t, cat, dá duqc thu gom lien tiic trong qua trinh xây
drng và t.n diing dê san lap mt bang hoc 4n chuyên, do bO dung noi quy djnh.
- Thu gom chuyn cho các ca sâ có chiirc nàng thu mua ph 1iu các loai cht
thai ran có the tái chê nhu kim loai yin, nhira, giây,...
- Di vci các loai chtt thai không tái ch dirçic thu gom và thuê don vj có
chüc nàng vn chuyên xü 1 cüng rác thai sinh hoat và chat thai nguy hai.
- DAt phü ducic COng ty sü diing cho các miic dich cãi to phiic hi môi
tnrYng và các cong tác xây dirng co bàn cüa dir an nhu sra chüa nâng cap dithng
vn chuyên, däp câu can và b cap lieu....; khôi lung con lai thrc Cong ty km
t?i bãi thai dê hoàn thô day moong sau khi kêt thüc khai thác.
3.3.2. Giai doin vn hành
Dôi vói chat thai ran sinh hoit
- Phân loai chAt thai tai ngun, di vi chAt thai rAn có kha nãng tái sü diing:
nhu giay van phông, vO hop, giây,... s dirçic tp trung trong các giO nhira;
chuyên cho các don vj có nhu câu trong vüng theo quy djnh.
- Di vi chAt thai rAn sinh hoat không con khà nãng tái sir ding: duçic tp
trung trong các thüng chüa có nap dy dê tránh s1r phân hüy gay ánh htthng den
môi trrning và src khOe cong nhân.
- ChAt thai rAn sinh hoat có th tái si:r diing: chuyn cho các Co s thu mua dã
disçc co quan có thâm quyên cap phép.
- ChAt thai rAn sinh hoat khác: hqp dng vâi don vj có chüc näng trong khu
vrc dê vn chuyên và dua di xü 1 hang ngày theo quy djnh. Thi gian 4n
chuyên dir kiên khoáng 2 - 3 ngày mt lan.
Dôi vói chat thai ran cong nghip
- DAt bOc phü dirqc hxu trü tai bãi thai d sü diing tu sua dithng,... phAn cOn
lai chi hoàn thô khOng gian day moong.
- Luçmg thirc vt phá hO duçic thu gom tai mt vj trI nhât djnh (trong lông
moong khai thác). Dôi vci cay than go, COng ty chuyên cho ngi.rài dan trong
vüng lam nguyen lieu dOt.
- Mün dá phát sinh chü yu là các biii dá hat mn dung cn rAn không chua
chAt nguy hai, khi hrng It và no duc lang xuông khu vrc san cong nghip. Khi
tthi mua luqng mün dá nay sê cuOn trôi theo dông nithc cháy ye các muong nixâc
xung quanh khu vrc khai tnthng. Cong ty sè thirc hin nao vet 6 tháng/lân và dO
san lAp các cM trüng, dàp len b dê hoc bón vào dat trOng cay.
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3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, lu'u gift, quán 1, xtr 1 CTNH
.1 Giai dotn xây dirng
ht thai nguy hai phát sinh trong qua trInh xay dirng ducic thu gom, phân
h.ru trü trong thüng chira có dan nhän và km chi1ra tai khu kru gi ch.t thai
hai tim thi báo dam urn chüa an toàn, không tràn d& có g.n bin hiu
cánh báo, dan nhãn.
- T chüc xay dimg va hoàn thành trong näm 01 kho chüa CTNH din tich
khoang 20 m2 trên din tich khu cong trInh phi trçy; quy cách xây dirng kho tuân
thu theo dñng Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cUa Bô trithng
B Tài nguyen và Môi trung ye quãn 1' chat thai nguy hai.
- B trI 01 thüng drng chtt thai nguy hai dung tIch khoãng 120 lit bang chit
lieu nhira HDPE,... tai các khu vrc phát sinh chat thai nguy hi (tai xuâng si:ra
chira, trtm nghiên sang,...) dê thu gom hang ngày; cuOi ngày, Cong ty sè diia các
CTNH ye kho chüa CTNH dé phân loai và luu gitr d xü 1.
3.4.2. Giai doan van hành
- Di v9i các thit bj hu hông nhç sê tp trung v xuóng sia chfta; trong
trrn1ng hçip khOng t.p trung ye dugc thI süa chia tai ch, bô trI 1 thüng phuy có
nap dy tai cM dê chüa dâu thai, giê lau nhim dâu. Sau khi hoàn thành tp kt
ye kho chüa dê dcm vj xü l' den thu gom; CTNH thu gom theo tüng loai theo quy
djnh tti Thông tu sO 36/2015/TT-BTNMT.
- Cong ty thu gom toàn b CTNH phát sinh và lint giü tai kho chüa CTNH.
Kho dã dixçic xây dirng trong giai doan xây dirng co ban mô; din tIch kho
khoàng 20 m2. Quy cách kêt câu tithng gach, mái che cách nhiêt, nên xi màng,
nên cao hon xung quanh 20cm, kêt câu dung quy each và dt biên báo thông báo
dc tInh nguy hti cüa tirng loai chat thai theo dung quy djnh theo quy djnh tai
Thông tu s 36/2015/TT-BTNMT; cui kho Co h thông rãnh thu chat lông ye ho
ga thâp han san dê báo dam không chãy trân chat lông ra ben ngoài khi v sinh
hoäc có sir cô rô ri, do tran và ben ngoài kho chua can bô trI 01 thüng chua vt
lieu thâm hut (mi bii) vâ 01 xêng xüc ben ngoài kho dê üng phô sir cO chãy tràn
chat lông theo dung quy djnh.
- Déi v9i lucing d.0 mc phát sinh tai tram nghin, COng tysu diing giê lau
d thtrn du dir; toàn b giê lau së duçic thu gom và tp trung ye kho chua chat
thai nguy hai.
- Tin hành 1p M so s chü ngun thai vã np cho co quan quan 1' chñ
ngun thai vã hp dông vi ca sâ xü l' cô chuc nang xü l' CTNH phát sinE tai
mO theo dung quy djnE; Hp dOng vi don yj cô chuc nàng xü l' CTNH.
3.5. Bin pháp giãm thiu ô nhim ting mn, d rung và ô nhim khác
3.5.1. Giai don xây dirng
- Co k hoach thi cong hcp lr, xe v.n chuyn vtt tu hoat dng yào thai gian
thich hop yâ khoang cách hop li', không hoat dng ttp trung.

12
Cong nhân thi cong trong khu virc tp trung nhiu may moe, ting n cao
phãi duqc trang bj các thiêt b ho trçi chông on nhu nCit bjt tai.
-

Ting n gay tác dng trirc tip dn cong nhân xây dirng; d tránh tai nan,
can giáo dic r third ye an toàn lao dng cho cong nhân, dt các biên cam tai
nh1tng nai can thiêt.
-

Cong nhân 4n hành các may có d n cao ducic luân phiên, có ch d nghi
ngai hçp li', tránh lam vic lien tiic trong thi gian dài.
-

Di vi xe tãi vn chuyn së khng ch tc d vn chuyn khi vào khu vrc
dan cix trong khoãng 30 km/h dê han chê chân dng rung do xe gay Ta.
-

Kirn tra m1rc d tn rung trong qua trInh xay dirng d dt ra ljch thi cOng
phñ hçip dê müc tiêng on dat tiêu chuân cho phép; to chirc lao dng hcp lb', nhäm
tao ra nhfrng khoãng nghi không tip xiic vi rung dng khoãng tü 20 ~ 30 phiit
và vi thai gian tôi da cho mt lan lam vic lien tiic không qua 4 gi.
-

Các may moe, thit bj thi cong có l 1ch kern theo và ducic kim tra, theo
dOi thu?ing.
-

3.5.2. Giai doan van hành
-

B trI cho mO hoat dng theo dOng thit k khai thác mO dO duçic phê duyt.

H thng nên móng cüa tram nghiên sang duçc xây dimg rng, thung
xuyên kiêm tra chân móng, dê may nhäm phát hin nguyen nhân gay nên rung
dng dê gia cô, süa chüa. Bô phn k thutt thithng xuyên bão duö'ng may mOe,
tra dâu mc tai các b phn tiêp xüc gay on cüa to hçip d.p nghiên sang.
-

-

-

Báo trI phucng tin, may mOe djnh ks'; bão diräng may moe, tra dAu mc tai
các b phn tiêp xüc gay on cOa các may móc, thiêt bj.
-

Trang bj d.y dO cac trang phiic can thiêt ye an toàn lao dng và han ch
nhftng tác hai cho cOng nliân.
Giãrn khâ näng phát sinh nhit cüa các may moe bAng cách kirn tra, bão
duOng djnh kS', bOi tran chông ma sat sinh nhit.
Bin pháp giäm thiu chân dng rung, dO yang khi no mIn dôi vOl khu
viyc mO và khu lan cn
-

-

Sü ding phuang pháp n vi sai, kt hcip vi n vi sai phi din, n vài 1
khoan dithng kInh nhO (35mm và 105mm) nhAm giãm song chân dng, giám hâu
xung dê tránh hin tixgng lam nut né và mat on djnh cut b mO.
-

Tuân thu quy trInh, quy ch khoan n mIn áp diing cho cOng ngh khai thác
lo thjen vã duçic trang bj day dO phirong tin bão h lao dng.
-

B trI bãi n thIch hçip nhAm giãm thiu ln nhAt ãnh huâng do dá yang,
chân dng. N mIn dung nhir h chieu dui sir giám sat cüa chi huy no mm và
giárn dc diu hành mO.
-
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Phân cong giám d6c diu hành mO phit trách cong vic ti khai trung. Lp
iêu no mIn day dU, chInh xác theo quy djnh và phái diiqc ngithi có thtm
phê duyt. Tuyt dôi chap hành theo h chiêu dã dugc phê duyt.
Các quy djnh ni dung ci th v n mm, tin hiu cãnh báo và các bin pháp
toàn së duçic Cong ty thông báo cho chjnh quyên dja phucing và duçic thông
báo rng rãi cho cong nhân và nhân dan trong vüng.
- Các quy djnh ni dung ciii th v n mIn, tin hiu cänh báo và các bin pháp
an toàn sè dixçic Chü dâu tu thông báo cho chjnh quyên da phixang và dugc
thông báo rng rài cho cong nhân và nhân dan trong vüng.
- Tuân thu quy pham an toàn v bão quãn, vtn chuyn và sü diing vt 1iu n
theo tiêu chuân hiên hành.
- Trong phá dá qua cô', dung büa thüy hrc 1p trên may dào.
- Bn mIn theo già quy djnh, trong gi bn mIn tuyt di nghiêm cam ngt.ri
không có phn sir qua 1i trong khu virc nguy hiêm do no mm theo ban kInh an
toàn là cho ngithi là 300m Va cong trInh là 200m. Tuân thu quy djnh an toàn ye
bão quãn, 4n chuyên và sü diing vit 1iu nO theo Quy chuân Vit Nam QCVN
Ol:2019/BCT. Dê giãm thiêu tác dng do no mIn, Cong ty ho trI thai gian no mIn
vào gi thp dim, krgng xe qua lai It nhât.
3.6. Ni dung cãi to, phic hôi môi trtrông
3.6.1. Phirong an cal tto, phiic hôi môi trtrrng thrqc lira ch9n thirc hin
Giãi pháp cài tao, phiic hi môi trithng duc thirc hin vâi các ni dung chü
yêu sau:
- Trng cay xung quanh moong, 1p dirng bin báo; lam hang rào kern gai;
cüng c b moong khai thác; tháo dc các cong trInh, thiêt bj; d9n dçp, san gt
mt b&ng day moong; nao vet h thng miiong rành xung quanh moong; bô sung
dat phü, trOng cay xanh trên m.t bang sau kêt thüc khai thác.
- Cái t?o tuyn diRng vn chuyn và do ye dja hInh khi k& thüc khai thác.
3.6.2. Danh miic, khôi ltrqng các hing miic cal tao, phic hi môi tru*ng
DVT

Khôi hrçng

Côngtáctrôngcây

Cay

210

Cong tác 1p dt bin báo

Cái

12

Cong tác lam hang rào kern gai

Ct

162

Cong tác

TT
I

Cal to khu virc moong khai thác

1

Cái4io,phichôimôitrtthngnám 1

2
2.1

Cái 4w, phyc hi môi tru*ng tir näm 2 den nàm thá S
Nàm2
Cong tác trông cay

Cay

262

14
DVT

Kh6i hrçrng

Trongdátpht

m3

15,3

Trongdágóc

m3

1,55

Cay

262

TT

Cong

tác

Cüng c bi moong khai thác

2.2

Nám 3
Cong tác trông cay
Cüng cô bei moong khai thác
10,5

Trongddtphü
m3

3,2

Cay

262

Trongcttphi

m3

7,8

Trong cia gc

m3

2,1

Cay

262

Trongddtphi

m3

6,6

Trong cia góc

m3

1,18

Trongdágóc
2.3

Nám 4
Cong tác trông cay
Cüng c b moong khai thác

2.4

Nàm 5
Côngtáctrôngcây
Cüng c bi moong khai thác

3
3.1

Cãi 4w, phyc hi môi trzthng tIr näm 6 dn näm thá' 7
Nám6
Cay

210

Trongctdtphi

m3

37,5

Trongctá

m3

4,23

Cay

210

Trongcidtphi

m3

21

Trongctá

m3

2,91

Trôngcâychümngây

m2

17.411

Côngtáctrôngcây
Cüng c b?i moong khai thác

3.2

Nàm 7
Cong tác trng cay
Cüng c bi moong khai thác

4

Cãi 4w, phyc hi môi trw?Yng khi kt thác khai thác
rn3
Sangtdáymoong

17.431

15
''

Cong tác
Trngcây

DVT

Khôi 1uçvng

m2

11.926

Trng cay trên vách taluy

3.520

Nao vet mirong ränh
II

m3

109,6

- Tháo dã khu cong trinh phy trçr

ttn

20

- Tháo d& h thOng nghin sang

tan

30

- Phá hO, san ggt cu cgn

m3

1.500

- Phá hO, san gqt mit bang tiê'p nhgn ctá

m3

3.225

-PhábOkèbOovê

m3

10

- Phá d& trgm bién áp

tn

0,2

- Tháo dö' tram can

tn

2

Cãi tao dro'ng vn chuyn

m2

1.072

Quan trc môi truo'ng

Dçt

2

Do ye dja hInh hin trang

Ha

4,55

Cãi to khu vlyc san cong nghip
Tháo do', phá bó các cong trInh, thiêt bj tti
khu virc san cong nghip

III

Các cOng tãc phiic hôi khác

3.6.3. K hoch thirc hin cãi to, phiic hôi môi trubng
Cong tác câi tao, phiic hi mOi triro'ng dirqc t chüc theo mt s d quán 1'
nhu sau:
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3.6.4. Kinh phi cãi to, phiic hM môi truong
a) Tng kinh phi cãi tao, phiic hi rnôi tmng: 1.342.652.766 (Mç5t tj', ha
tram hon mztcri hai triêu, sáu tram nám 1ntc0i hai ngàn, bay tram sáu miwi sáu
dOng).
b) PhuGng thüc k' qu
- S 1tn k qu5: 7 1n.
S tin k qu 1n du: 329.663.190 dng (Ba tram hai mwcii chIn triu, sáu
tram sáu mitch ha ngàn, mçSt tram chin mimi ctông).
S tin k qu nhüng 1tn sau: 168.83 1.596 dng (Mat tram sáu mimi tam
triéu, tam tram ha mimi môt ngân, nám train chin mu'o'i sáu clOng).
- DGn vi nhtn k qu': Qu Bâo v môi tnràng tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
(Sá tin néu trén chira bao gm yu tO' tru'crt giá sau nám 2021)
- Thai dim thirc hin k' qu9: Thirc hin k' qu5' l.n du trong thi han không
qua 30 (ba mui) ngày lam vic kê tü ngày duc phé duyt phung an; vic k'
qu tü lan thu1r hai tth di phái thirc hin tnthc ngày 31 tháng 01 cüa 11am k' qui.
3.7. Cong trInh, bin pháp phông ngñ'a và frng phó sir c môi tru*ng
- Xây dirng kho CTNH theo du1tng quy dlnh thit k và luu giü tam thi
CTNH theo Thông lii so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa B trithng Bô
Tài nguyen và Môi tnrYng ye quàn 1 chat thai nguy hai. Tuân thu quy djnh quán
1, bàn giao CTNH cho don vj xü 1. Thrning xuyên theo dôi tInh trang nên kho,
muong rãnh, rnái che, ho gom chat thai lông tránh qua tãi; kiêm ra tInh trng các
thiêt bj chu1ra dê kip thai phát hin sir cô rô ri, tràn do.
- Chü dir an thirc hin các bin pháp phông ngüa, u1rng phó các rüi ro, sir cô
khác (tai biên dja chat, cháy no,...) theo dung các quy djnh lien quan; 1p phucing
an phông ngra và üng phó sir cO trInh co quan có thâm quyên phé duyt theo quy
djnh. Khi có sr cô xày ra, 1p tue dung mi hoat dng khai thác, báo dng sir cô
cho toàn mO; tp trung toàn b lao dng và thiêt bj dê u1rng cu1ru sir cô; di di cong
nhân và thiêt bj ra vüng an toàn; thành ltp di üng cu1ru, có mt thi.r&ng xuyên tai
mo, tap luyên din tap ung pho su cô dinh ky, trang bi dung cu ung cixu su cô hoa
chat nhäm san sang u1mg ciru khi có sr cô trail do, rô ri hóa chat nhu gié lau, bao
tay, cat,...
4. Danh miic cong trInh bão v môi trtrông chInh cüa dir an
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5. Chirong trInh giám sat môi tru*ng
5.1. Giai doin thi cong xây drng
5.1.1. Giámsátnrnccthãi
- Vj tn giám sat: tti M 1ng.
- Thông s giám sat: pH, BODS, COD, TSS, Tong P, Tong N, dtu ma
khoáng, Coliform.
- Tn sutt giám sat: 3 tháng/01 1tn.
-Quy chdtn so sánh: QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy chun k9 thut Quc
gia ye chat lixgng nthc thai cong nghip, ct B.
5.1.2. Giám sat cht thai rn và cht thai nguy hai
- Thirc hin thng kê và hxu gilt chttt thai theo quy djnh.
- Tan sut giám sat: thumg xuyên.
5.2. Giai dotn vn hành thir nghim
Th?c hin theo K hoach vtn hành thu nghim cac cong trInh xlt chit thai
cüa dir an theo dung quy djnh tai Ngh djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019
cüa ChInh phü slta dôi, bô sung mt so diêu cüa các ngh djnh quy djnh chi tit,
hithng dn thi hành Lut Bão v môi triRing và Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT
ngày 3 1/12/2019 cüa Bô truâng Bô Tài nguyen và Môi trithng quy djnh chi tiêt
thi hành mt sO diêu cüa Nghj djnh so 40/2019/ND-CP; chü dâu tu d%r an phôi
hçip vâi t chirc có dü dieu kin hoat dng djch v11 quan träc môi tmng.
5.3. Trong giai doin vn hành
5.3.1. Giám sat không khI
- Vj trj giám sat: 1 vj trj tui khu vrc cu& hrn9ng gió cüa tram nghin (thay di
theo hiing gió trong näm).
- Tn sutt giám sat: 6 tháng!0 1 1n.

- Thông s giám sat: CO, SO2, NOR, biii vâ tiêng on.
- Quy chutn so sánh: QCVN 05:20 13/BTNMT, QCVN 26:20 10/BTNMT.
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5.3.2. Giám sat nuo'c thai
- Vj tn giám sat: Tai ho lang.
- Tan suit giám sat: 3 tháng/01 lan.
- Thông s giám sat: pH, BOD5, COD, TSS, Tong P, Tong N, dâu mi
khoáng, Coliform.
- Quy chun so sánh: QCVN 40:20 11/BTNMT, ct B.
5.3.3. Giám sat chat thai ran thông thtrô'ng và chat thai nguy hi
- Thrc hiên tMng kê và liru gii chat thai theo quy djnh.
- Tan su.t giám sat: thithng xuyên.
6. Các diu kin có lien quan dn môi tru*ng
Chñ dir an phái thc hin các yêu dtu sau:
6.1. Chü dir an phái thirc hin nghiêm Lut Báo v môi tnrông, Lut d1t dai,
Lust Khoáng san và các quy djnh khác cña pháp luat Vit Nam. Chü dr an phái
chju trách nhim ye nhüng thông tin, so 1iu, hin trng dã nêu trong ho so báo
cáo dánh giá tác dng môi tnrô!ng cüa d? an. Thirc hin dir an theo dñng thiêt kê,
phiiang an thi công,... duçic các Ca quan có thâm quyên thâm djnhlphê duyt theo
quy djnh. Chi dira dir an di vào vn hành sau khi dã dâu tu hoàn thành các cong trinh
bão v môi trtthng theo quy djnh.
6.2. Th?c hin nghiêm tüc trách nhim cña chü di,r an sau khi báo cáo dánh giá
tác dng môi trix1ng ducic phê duyt quy djnh tai khoàn 7 Diêu 1 Nghj djnh so
40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phñ sira dôi, bô sung mt sO
diêu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hrnng dn thi hành Lut Báo v môi
tnr&ng.
6.3. Lp và gi:ri k hoach v.n hành thu nghim các cong trInh xtr 1r chit thai
cña dir an cho S Tài nguyen và Môi trt±ng và U' ban nhân dan tinh trixc It
nhât 20 ngày lam viêc, kê tü ngày bat dãu 4n hành thir nghim.
6.4. Lp h so d nghj kim tra, xác nh.n hoàn thành cong trInh báo v môi
trueing theo quy djnh.
6.5. Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây dirng và vn hành dir an bào
dam không gay tác dng tiêu circ den môi truông, den an toàn các hang mic cong
trInh dir an và các dôi tixclng xung quanh khac, dc bit là dôi vfi các khu dan cu.
Thung xuyên tirri nrn9c nhàrn giãrn thiêu bi trong qua trInli hot dng và VQtfl
chuyên nguyen vtt 1iu, san phâm ra vào di,r an.
6.6. Thirc hin tuân thU Quy& djnh s6 43/20 1 1/QE-UBND ngày 23/8/2011 cña
Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye phân vñng phát thai
khi thai, xa rnthc thai theo quy chuân k9 thut quôc gia ye môi tnrng trên dja bàn
tinh. Thc hin tuân thU day dU các quy djnh dôi vâi hoit dng khai thác, sr diing
nuàc dini dat (neu co).
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7. Trong tru&ng hcTp xáy ra sir c6 rnôi tnr&ng, phái 1p tüc dirng ngay mçi boat
kjp thai irng phó sir cô, khãc phiic h.0 qua và den bü mi thit hai xáy ra dôi
dôi trçlng bj tác dng bâi hoat dng cüa dtr an.
8. ChU d? an phâi dn bü nh&ng thit hai v môi tnthng do dir an gay ra theo
t Báo v môi tnr&ng nãm 2014 và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngáy 18 tháng
11 nãm 2016 cUa Chinh phü quy djnh ye xr phat vi pham hành chInh trong lTnh vrc
báo v mOi tnr?ing.
6.9. Thirc hin chuung trmnh giám sat, quán 1' môi tmng theo ding ni dung
báo cáo dánh giá tác dng mOi trixông dã duçc phê duyt. Djnh kr báo cáo kêt qua
thirc hin cong tác bão v rnOi tnrYng ye S Tài nguyen và MOi trung dê kiêm tra,
giám sat.
6.10. Djnh k' 06 tháng/1n báo cáo tin d trin khai thc hin dir an v Sâ Tài
nguyen và Môi tnl&ng dê theo dOi, giám sat.
6.11. Tuân thu nghiêmtiic cong tác báo v môi trithng trong qua trInh cái tao,
phic hôi môi trung, ché d thông tin, báo cáo ye vic thirc hin ni dung
phuang an cái tao, phic hôi môi tnrng dã duçic phê duyt theo các yêu câu cüa
quyêt djnh nay và Thông tu so 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 näm 2015
cüa B truâng Bô Tài nguyen và Môi tnr&ng quy djnh ye cãi tao, phitc hOi mOi
tnthng trong boat dng khai thác khoáng san.
6.12. Phãi báo dam vic cái t?o, phiic hi môi tnrng du?c thirc hin ngay
trong qua trInh khai thác theo quy djnh tai Nghj dijnh so 19/201 5/ND-CP ngày 14
tháng 02 11am 2015 cña ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t
Báo v môi tnthng. Thirc hin duy tu, báo tn báo dam chat hxqng các cong trInh
câi tao, phic hôi môi tnrông theo quy djnh. Trong trithng hçip xãy ra sir cô môi
truing tai ncYi dA tiên hánh cái tao, phic hôi môi trtthng, Chü dir an có trách
nhim dâu tic dê khäc ph%lc.

